
Badmintonisté TJ Sokol Radotín mistrem republiky Memoriál opět ovládl Boston
přes domácí LCC Radotín, které porazil 
v nejlepším zápase celého turnaje v poměru 
6:4. V semifinále si pak poradili s druhým 
americkým týmem na turnaji, LC United, 
když zvítězili 11:4. Jižní Město mělo ve čtvrt-
finále za soupeře TJ Malešice a zápas skončil 

3:1. V semifinále pak poslední český zástup-
ce z pražské sídlištní čtvrti vyřadil kanadský 
Ajax - Pickering Rock po výhře 9:3. Ajax si 
pak v zápase o třetí místo vybojoval bronz 
nad LC United gólem v posledních vteřinách 
zápasu.

Úroveň turnaje se od loňska výrazně zlep-
šila a většina týmů přijela v mnohem silnější 
sestavě. Výsledkem pak byla řada vyrovna-
ných a velmi atraktivních zápasů. Akci bě-
hem víkendu navštívilo zhruba 3000 diváků, 
kteří si mohli užít kromě samotných zápasů 
turnaje i sobotní exhibiční zápas, ve kterém 
výběr České republiky porazil All Stars tým 
zahraničních účastníků turnaje 7:4. K vidění 
byly i ukázky žákovského lakrosu a exhibič-
ní zápas sehrály i členky českého ženského 
reprezentačního týmu, které se připravují na 
mistrovství světa v ženském lakrosu. To se 
koná od 17. do 27. června v Praze v areálu SK 
Slavia Praha ve Vršovicích.

Memoriál Aleše Hřebeského se ze 
skromného turnaje pořádaného na památ-
ku zesnulého hráče LCC Radotín rozrostl 
do prvotřídní světové lakrosové události 
s ohromným renomé, i díky podpoře spon-

zorů – generálním partnerem letošního 
ročníku byla firma S&S vzduchotechnika, 
hlavním partnerem portál www.sreality.cz. 
Turnaj podpořil i Magistrát hlavního města 
Prahy a Městská část Praha 16.
Konečné pořadí:
1. Megamen Boston (USA), 2. SK Lacros-

se Jižní Město, 3. Ajax-Pickering Rock 
(CAN), 4. LC United (USA), 5. LCC 
Radotín, 6. London Knights (ENG), 7. 
Adanac Warriors (CAN), 8. TJ Malešice, 
9. 1Lacrosse Riggers (IRL), 10. LCC Tigers, 
11. LC Slavia Praha, 12. LC Pardubice, 13. 
Tricksters LT (SVK), 14. BIBER (GER) 15. 
Turku Titans (FIN), 16. Vienna Cherokees 
(AUT)

Individuální ocenění:
Nejlepší útočník: Bryan Bendig (Mega-
men), Nejlepší obránce: Adam McGour-
ty (1Lacrosse Riggers), Nejlepší brankář: 
Ginny Cappicchioni (Megamen Boston), 
All Stars 5: Luke Parker (Adanac Warri-
ors), Ryan Hotaling (Megamen Boston), 
Jakub Nováček (SK Lacrosse Jižní Město), 
Scott Komer  (Ajax-Pickering Rock), Petr 
Poupě (LCC Radotín), Nejlepší střelec: 
Bryan Bendig (Megamen, 19 gólů), Cena 
Hany Žižkové pro nejužitečnějšího 
hráče – vítěz kanadského bodování: 
Pavel Došlý (SK Lacrosse Jižní Město, 
24 bodů)

Vrcholem letošní ligové týmové soutěže 
badmintonistů byl bezesporu víkendový 
dvoudenní maratón zápasů (18. a 19. dubna), 
kterým vyvrcholila I. liga smíšených družstev. 
V krásně připravené hale ve Vinoři se sešly 
týmy Sokol Radotín Meteor Praha „A“ i „B“, 
Sokol Dobruška a Deltacar Benátky k závěreč-
ným bojům o titul. Pro radotínský oddíl  bylo 
závěrečné play off zajímavé tím, že se do něj 
probojovaly hned dva týmy. 

V sobotu dopoledne se v prvním se-
mifinále utkala obě družstva z Prahy 16. 
Tým „A“ zvítězil 5:1. Velice potěšující bylo, 

že obě mužstva se obešla bez zahranič-
ních posil, na rozdíl od týmů Dobrušky 
(slovenští reprezentanti) i Benátek (repre-
zentantka Slovenska, posily z Indonésie 
a Ruska).  Druhé semifinále se stalo kořistí 
loňského vítěze I. ligy Sokola Dobrušky.  
Přesně ve 13 hodin bylo  vinořským sta-
rostou zahájeno utkání o ligový titul mezi 

týmy Sokol Radotín Meteor A  a Sokol  
Dobruška. Radotínský tým „A“ nastoupil 
ve složení Hanka Kollarová, Mirka Vaško-
vá, Eva Hnilicová, Jiří Skočdopole, Jakub 
Bitman, Pavel Drančák jr., Jaroslav Sobota, 
Josef Rubáš a Marek Teller. 

V sestavách obou týmů se neobjevilo 
žádné překvapení a rovněž utkání nemělo 
favorita. Oba týmy mají ve svých řadách 
několik reprezentantů, současných i býva-
lých, seniorských i juniorských, což slibovalo 
velice pěknou podívanou. Sokol Radotín byl 
podporován řadou diváků a zejména ostatní-

mi členy oddílu, dobrušské naopak 
hnal do boje obrovský buben. 

Celé utkání bylo plné zvratů. 
Dramatická úvodní smíšená čtyřh-
ra přinesla neúspěšný boj radotín-
ské dvojice Skočdopole - Kollarová 
proti duu Matejka - Zabavníková. 
Radotínští však byli úspěšní ve 
svých silných disciplínách v singlu 
mužů a singlu žen. 

Mladý reprezentant ČR Jakub 
Bitman v barvách Radotína nastou-
pil proti Slovákovi Michalu Ma-
tejkovi, hájícího barvy Dobrušky. 
Jakub měl celý zápas trvale mírnou 
převahu a po velice dobré hře doká-

zal poprvé v životě slovenského reprezentan-
ta porazit. S jeho výkonem byl spokojen i tre-
nér Turon. Dvouhra žen měla být papírově 
poměrně jasnou záležitostí Hanky Kollarové. 
Ta však nastoupila do zápasu 10 minut po ne-
šťastně prohraném mixu, který jí stál hodně 
sil jak fyzických, tak psychických. Proti čer-
stvé Petře Hoffmannové to jeden a půl setu 

vypadalo, že nedokáže vzdorovat rychlosti 
a houževnatosti soupeřky. Ve druhém setu 
dokonce odvracela mečbol. To se povedlo 
a ve třetím setu už rozhodla Hančina zkuše-
nost a víra v sama sebe. Vítězství Kollarové 
dostalo radotínský tým do vedení 2:1. 

Sokol Dobruška však třemi vítěznými 
zápasy utkání otočil. Mužský debl pro sebe 
získali bratři Kopřivové, kteří přehráli pár 
Bitman - Drančák. Pavel Drančák  pak se-
hrál naprosto vyrovnané utkání s Tomášem 
Kopřivou. Nicméně pouze těsná prohra se 
ukázala jako velice důležitá pro konečné 
počítání. V této chvíli tým z Dobrušky vedl 
už 4:2 a pro družstvo z pražské periférie to 
nevypadalo vůbec dobře. Před posledními 
dvěma zápasy - druhý singl a druhá čtyřhra 
mužů - byly počty neúprosné.  Radotínský 
tým, pokud chtěl zvítězit, musel vyhrát 
oba dva zápasy bez ztráty setu. Ve dvou 
velice těsných setech ve dvouhře mužů mezi 
Skočdopolem a Kopřivou nakonec vyhrál 
radotínský hráč. Rozhodnutí měl přinést 
poslední zápas dne. Zkušenost radotínské 
deblové dvojice Sobota - Rubáš  nakonec 
slavila úspěch a přinesla kýžený poslední 
bod. Na ukazateli svítil stav 4:4 na zápasy 
a 9:9 na sety. Po chvilce napětí nakonec 
přišel vrchní rozhodčí utkání  s konečným 
oficiálním výsledkem – počet bodů 332:318 
ve prospěch radotínského týmu. Tento vý-
sledek znamenal, že hráči Sokola Meteor Ra-
dotín Praha se stali vítězi I. ligy smíšených 
družstev a získali tak po dvou letech opět 
titul mistrů republiky. 

Podrobné výsledky na
www.czechbadminton.cz

Fotbal v Lipencích oslaví letos své devade-
sátiny. Sokol Lipence proto plánuje na sobotu 
13. června na svém stadionu fotbalový a spo-
lečenský den pro celou rodinu. Diváci uvidí od 
14 hodin řadu exhibičních utkání, představe-
ní místních hasičů, modelářů, golfistů a žen - 
mažoretek i cvičenek aerobiku.

„Chceme, aby se bavili všichni, malí i velcí, 
jak ti na trávníku, tak v hledišti,“ řekl jeden 
z organizátorů Jiří Vopršal. „Jsme rádi, že 
naše pozvání přijaly známé osobnosti české-
ho sportu i kultury. Věříme, že tak přispějeme 
jak k oslavě pěkného výročí, tak k setkání 
zajímavých lidí s našimi spoluobčany v Li-
pencích.“ 

Zlatým hřebem programu bude souboj 
týmů sportovních i kulturních celebrit (od 16 
hod.) vedených Ivanem Haškem a Horstem 

Hašek a Siegl pozvali do Lipenců 
Vízka, Dejdara, Trojana…

Sieglem, kteří v Lipencích bydlí. „Háša“ no-
minoval internacionály Jana Stejskala, Fran-
tiška Straku, Ladislava Vízka, hokejistu Petra 
Břízu, herce Ivana Trojana, Jana Jiráně, dále 
Viktora Mráze, Jiřího Rosického a své syny 
Pavla a Ivana. „Sigi“ povolal Petra Koubu, 
Jiřího Novotného, Pavla Kuku, herce Martina 
Dejdara, Tomáše Matonohu, Ondřeje Vetché-
ho, Davida Suchařípu, Davida Novotného, 
Romana Ondráčka a hokejistu Jiřího Hrdinu. 
Programem bude provázet Libor Bouček, 
slavnostního výkopu se ujmou Mahulena 
Bočanová a Pavel Nový. Utkají se také bývalé 

hvězdy lipenecké kopané (od 18 hod.) a těm 
zápas slavnostně zahájí Antonín Panenka.

Pro děti budou připraveny atrakce a hry 
pod patronací klauna Ronalda McDonalda. 
Večer vystoupí pod širým nebem skupina 
Lokomotiva se známým moderátorem, 
držitelem ceny TýTý Petrem Vondráčkem. 
V tombole budete moci vyhrát fotbalové 
dresy podepsané slavnými hráči, fotoapa-
rát Nikon, sud piva a spoustu dalších cen. 
Koncem května také začne Sokol Lipence 
prodávat výroční almanach, který zmapuje 
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